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Νοςιματα του κολλαγόνου

 υςτθματικόσ Ερυκθματϊδθσ Λφκοσ

 φνδρομο Sjögren

 Προοδευτικι ςυςτθματικι ςκλιρυνςθ      
(ςκλθροδερμία)

 Ρευματοειδισ αρκρίτισ

 Πολυμυοςίτισ / δερματομυοςίτισ

 Αγγειῒτιδεσ

 Μι διαφοροποιθμζνθ νόςοσ του 
κολλαγόνου 2



φνδρομο Sjögren

• Χρόνια αυτοάνοςοσ διαταραχι, 
πρωτοπακισ/δευτεροπακισ

• Λεμφοκυτταρικι διικθςθ δακρυγόνων, 
ςιελογόνων αδζνων

• Ξθροφκαλμία, ξθροςτομία

• Εκδθλϊςεισ απο δζρμα, αρκρϊςεισ, 
πνεφμονεσ, νεφροφσ, ΚΝ

• Θετικά ΑΝΑ (αντι- SSA/Ro και αντι- SSB/La)
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υςτθματικόσ Ερυκθματϊδθσ 
Λφκοσ (SLE)

• Χρόνια φλεγμονϊδθσ νόςοσ, άγνωςτθσ 
αιτιολογίασ, με υφζςεισ και εξάρςεισ

• Αντιςϊματα ζναντι αντιγόνων του πυρινα & 
του κυτταροπλάςματοσ

• Εναπόκεςθ ςυμπλόκων αντιγόνου-
αντιςϊματοσ-ςυμπλθρϊματοσ, επι τθσ βαςικισ 
μεμβράνθσ οργάνων-ςτόχων

• Προςβάλλονται : δζρμα, αρκρϊςεισ, ορογόνοι 
υμζνεσ, νεφροί, πνεφμονεσ, καρδιά, ΚΝ

• Γυναίκεσ/άνδρεσ → 9/1

(1/1000 αναπαραγωγικισ θλικίασ ) 4



SLE και επιπλοκζσ κατά τθν κφθςθ
• Τπζρταςθ ΑΠ> 140/90

• Προεκλαμψία (22,5% vs  7,6 ςε φυςιολογικζσ 
κυιςεισ )

• Θρομβϊςεισ

• Αυτόματεσ αποβολζσ και ενδομιτριοσ κάνατοσ 21%

• Ενδομιτρια κακυςτζρθςθ ανάπτυξθσ : 5,6 vs 1,5%

• Πρόωροσ τοκετόσ : 20,8  vs 8,1%

• φνδρομο Νεογνικοφ λφκου : 2%

• Παρουςία aPL (30-50% SLE) ↑κίνδυνοσ επιπλοκϊν 
G. Ruiz –Irastorza and .M.A  Khamashta European Journal of Clinical 
Investigation  2011
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υςτθματικόσ Ερυκθματϊδθσ 
Λφκοσ και κφθςθ

• Επιπλοκζσ κφθςθσ : ↑  2-4 x

• θμαντικι ↓ απωλειϊν ςτθν εγκυμοςφνθ

1960  → 43%  /  2000 → 17%

• 75-85%  των κυιςεων φκάνουν ςε ΣΛΜ 
θλικία

Clowse et.al, Am. J. Obs-Gyn 2008
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Νεογνικόσ Ερυκθματϊδθσ Λφκοσ (NL)

• πάνια διαταραχι, 1 / 12.500  γεννιςεισ
• Κυρίωσ νεογνά μθτζρων με SLE αλλά και ςφνδρομο 

Sjögren και μι διαφοροποιθμζνθ νόςο του κολλαγόνου

και ςπάνια αντι-U1RNP
• Μθτζρεσ 50% με SLE , 50% αςυμπτωματικζσ
• Προςβάλλονται : καρδιά 50%, δζρμα 50%,  

αιμοποιθτικό ςφςτθμα 27%, ιπαρ 26%
• Αναςτρζψιμεσ βλάβεσ πλιν CHB
• Μι αυξθμζνοσ κίνδυνοσ για μελλοντικό νόςθμα του 

κολλαγόνου 
R. Cimaz et al., J.Peds, 2003 
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Καρδιακζσ εκδθλϊςεισ Νεογνικοφ 
Λφκου

Ηλεκτροφυςιολογικζσ

• Κολποκοιλιακόσ αποκλειςμόσ :                                     

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βακμοφ

• Άλλεσ αρρυκμίεσ :   

· κολπικζσ και κοιλιακζσ ζκτακτεσ ςυςτολζσ                                               
· κολπικόσ πτερυγιςμόσ                                            
· δυςλειτουργία του φλεβοκόμβου                         
· κομβικι ζκτοπθ ταχυκαρδία 

L. K.Hornberger, N. Al Rajaa , Scand Journ of 
Immunology , 20108



Καρδιακζσ εκδθλϊςεισ Νεογνικοφ 
Λφκου

Καταςκευαςτικζσ 

• Δυςπλαςία, ςτζνωςθ, ανεπάρκεια 
κολποκοιλιακϊν βαλβίδων

• Δυςπλαςία, ςτζνωςθ, ανεπάρκεια                 
αορτισ, πνευμονικισ

* ςυνήθωσ δευτεροπαθείσ βλάβεσ λόγω 
ενδοκαρδιακήσ ινοελάςτωςησ

L. K.Hornberger, N. Al Rajaa , Scand Journ of 
Immunology , 20109



Καρδιακζσ εκδθλϊςεισ Νεογνικοφ 
Λφκου

Μυοκαρδιακζσ / Λειτουργικζσ διαταραχζσ

• Οξεία μυοκαρδίτισ

• Διατατικι μυοκαρδιοπάκεια

• Ενδοκαρδιακι ινοελάςτωςθ

* Αφοροφν το 15-20% των καρδιακϊν 
επιπλοκϊν, με υψηλή θνηςιμότητα , ή 
ανάγκη για μεταμόςχευςη καρδιάσ, ζωσ 
80%,  αν αφεθοφν χωρίσ θεραπεία 

L. K.Hornberger, N. Al Rajaa , Scand Journ of 
Immunology , 201010



Οξεία μυοκαρδίτισ

• Οξεία φλεγμονϊδθσ αντίδραςθ μυοκαρδίου 

• Διικθςθ απο λεμφοκφτταρα και μονοκφτταρα

• Διάχυτθ εναπόκεςθ IgG και ςυμπλθρϊματοσ

• Εμβρυϊκι πρϊιμθ μυοκαρδιοπάκεια

• Ενδομιτρια καρδιακι ανεπάρκεια

• Περικαρδιακι, πλευριτικι ςυλλογι

• Αςκίτθσ

• Εμβρυϊκόσ φδρωπασ
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Μυοκαρδιοπάκεια / ενδοκαρδιακι 
ινοελάςτωςθ

Πακολογικά ευριματα : 

• Ζναρξθ προγεννθτικά ι μετά τον τοκετό
• Εναπόκεςθ κολλαγόνου και ελαςτίνθσ
• Εναπόκεςθ IgG και ςυμπλθρϊματοσ
• Τπερτροφία και διάχυτθ πάχυνςθ του 

ενδοκαρδίου
• Κοιλιακι διάταςθ και υπερτροφία 
• Προοδευτικι ενδοκαρδιακι ινοελάςτωςθ με 

ίνωςθ και εναπόκεςθ αςβεςτίου

L. E. Nield , Circulation 2002
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Μυοκαρδιοπάκεια / Ενδοκαρδιακι 
ινοελάςτωςθ 

Ζκβαςη :

• Παλαιότερα πολφ πτωχι

• 80% κάνατοσ (ενδομιτρια ι μετά τθν 
γζννθςθ,       νεογνικι /βρεφικι θλικία )

• Ανάγκθ για μεταμόςχευςθ καρδιάσ 

• Πρόςφατα, ςυνδυαςμζνθ κεραπεία 
προγεννθτικά ι μετά τθν γζννθςθ με IVIG και 
κορτικοειδι αφξθςε τθν επιβίωςθ ζωσ 78%

S.M. Trucco et al , J of Am Coll of Cardiology , 2011
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υγγενισ κολπο-κοιλιακόσ 
αποκλειςμόσ (C.H.B.)

• 80%  των C.H.B. οφείλονται ςε νεογνικό λφκο

• υχνότθτα 1 : 20000 ηϊντα νεογνά

• Ι, ΙΙ, ΙΙΙ βακμοφ,
Ι, ΙΙ :ςυχνά αναςτρζψιμοι

ΙΙΙ ςυχνότεροσ και ςοβαρότεροσ  

Μι αναςτρζψιμοσ → τοποκζτθςθ 
βθματοδότου, 60% ςτθ νεογνικι περίοδο

• Θνθςιμότθσ 12-41%, ενδομιτρια ι ζωσ το 1ο

ζτοσ ηωισ, λόγω διατατικισ μυοκαρδιοπάκειασ
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υγγενισ πλιρθσ κολπο-κοιλιακόσ 
αποκλειςμόσ (CCHB)

• 2% ςε πρωτοτόκουσ με SLE και (+) αντι-SSA/Ro και

ςε πολυτόκουσ με φυςιολογικά προθγοφμενα παιδιά

• ↑ 3-5% αν ςυνυπάρχουν και αντι-SSB/La 
αντιςϊματα

• ↑CCHB ςτο 18-20% (10x) αν ζχει προθγθκεί νεογνό 
με CCHB

• ↑50% μετά απο 2 παιδιά με CCHB 

• Ραγδαία ενδομιτρια επιδείνωςθ CHB και 
μυοκαρδιοπάκειασ εντόσ 1 εβδομάδασ

• Φυςιολογικό ΗΚΓ κατά τθν γζννθςθ αποκλείει 
περαιτζρω καρδιολογικά προβλιματα 

Friedman et al. PRIDE study Circulation, 2008 17
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C.H.B.

J. Buyon,et al , Nature Clinical Practice Rheumatology 2009



Αιτιολογικοί παράγοντεσ πρόκλθςθσ CHB

• Σημαντικότερη η παρουςία αντιςωμάτων ζναντι 
αμινοξζων 200-239 τησ SSa/Ro 52 kDa  (p200)

↑ςυχνότητα πολυμορφιςμοφ ςτα γονίδια FCGR3A 
(κωδικοποιεί FcγRIIIα) και TGFB1 (κωδικοποιεί TGF-
β1) με επακόλουθη :

↑ δζςμευςη IgG απο μακροφάγα ,  ↑ ίνωςη

ενδομήτρια ιογενήσ λοίμωξη,  ακτινοβολία
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Αιτιολογικοί παράγοντεσ πρόκλθςθσ 
CHB  (ςυνζχεια)

• Εξωγενείσ περιβαλλοντικοί παράγοντεσ

ενδομιτρια ιογενισ λοίμωξθ,  ακτινοβολία

• Πικανι άμεςθ δράςθ αντι-SSA/Ro 52 KDa 
αντιςωμάτων ςτουσ διαφλουσ αςβεςτίoυ 
(αναςτολι ειςόδου Ca++                                                       

μζςω L-type channels)

J. Buyon, R. Clancy, D. Friedman, 

Nature Clinical Practice Rheumatology 2009  
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Διαγνωςθ ςυγγενοφσ κολπο-
κοιλιακοφ αποκλειςμοφ (CHB)

• Πρϊτθ περιγραφι 20 περιςτατικϊν CHB απο 
Mc Cue & M. Mάντακα, Circulation , 1977

• Προςπάκεια ζγκαιρθσ καταγραφισ 
επιμικυνςθσ PR διαςτιματοσ, ςε ζγκυεσ 
υψθλοφ κινδφνου ( )

• Διάγνωςθ με παλμικό (μθτροειδοφσ 
και αορτισ ) και 
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Pulsed Doppler and m-
mode tracings 
obtained in a 20-week 
gestational age foetus
with complete AVB 
and sinus bradycardia

L.K Hornberger , N. AL Rajaa
Scandinavian Journal of 
Immunology ,2010



Διάγνωςθ ςυγγενοφσ κολπο-κοιλιακοφ 
αποκλειςμοφ (CHB) (ςυνζχεια)

• Δίοδοσ μθτρικϊν αντιςωμάτων ςτθν εμβρυικι 
κυκλοφορία μετά τθν 13θ εβδ. 

• Πρόκλθςθ βλαβϊν ΚΚΑ μεταξφ 16θσ – 26θσ εβδ. 
• Προγεννθτικι διάγνωςθ ΚΚΑ μεταξφ 18θσ – 24θσ

εβδ.
• Παρακολοφκθςθ εγκφων υψθλοφ κινδφνου με 

Doppler / εβδ. από 18θ – 24θ εβδ. και ανά 2 εβδ. 
από 24θ – 34θ εβδ. 

• Αδυναμία ζγκαιρθσ καταγραφισ πριν τθν 
εγκατάςταςθ πλιρουσ ΚΚΑ (Pride study, ΗΠΑ 
2008)
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Θεραπευτικι αντιμετϊπιςθ CHB

• Πλαςμαφαίρεςθ  : 
↓ μθτρικϊν αντιςωμάτων

• Κορτικοειδι – Δεξαμεκαηόνθ :           
περιοριςμόσ φλεγμονϊδουσ αντίδραςθσ

• IV  χοριγθςθ γ-ςφαιρίνθσ (IVIG)
↓ μθτρικϊν αντιςωμάτων
↓ φλεγμονϊδουσ αντίδραςθσ

• Τδροξυχλωροκίνθ (Plaquenil)

Friedman et al. PRIDE study Circulation, 2008
Friedman et al. Arthritis & Rheumatism 2010
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Πλαςμαφαίρεςθ

• Αφαίρεςθ οριςμζνθσ ποςότθτασ πλάςματοσ εγκφου με 
ΕΛ

• Αντικατάςταςθ με λευκωματίνθ 5%
• Αφαίρεςθ ανά τακτά διαςτιματα ( ↓μθτρικϊν

αντιςωμάτων)
Ανεπικφμθτεσ  ενζργειεσ
• Αλλαγι όγκου πλάςματοσ εγκφου
• ↓ επιπζδων μθτρικϊν ορμονϊν
• ↓ τίτλου προςτατευτικϊν αντιςωμάτων
• ↓ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν για το ζμβρυο

Κίνδυνοσ προϊρου τοκετοφ
Jaeggi et al. , Circulation 2004
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Κορτικοειδι για κεραπεία CHB

• 19 άρκρα, 93 περιπτϊςεισ

• CHB πάντοτε μι αναςτρζψιμο

• 3/13 με ατελι αποκλειςμό βελτιϊκθκαν

• Πολλζσ παρενζργειεσ κορτικοειδϊν

δεξαμεκαηόνθ / βθταμεκαηόνθ

υμπζραςμα : θ δεξαμεκαηόνθ για 
πρόλθψθ/κεραπεία CHB αμφιςβθτείται και 
δεν ςυνιςτάται κλινικά απο όλουσ 

Braur, Meijboom ey al. , Ultrasound Obst. Gyn. 2004
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Δράςθ IVIG 

• ↑καταβολιςμοφ μθτρικϊν αντι-SSA/Ro 
αντιςωμάτων

• Αναςτολι FcRn υποδοχζων πλακοφντα

• Αναςτολι FcγR υποδοχζων μακροφάγων

• Διζγερςθ αναςταλτικϊν υποδοχζων FcγRIIB 
μακροφάγων

• ↓ TGF-β1, ↓ TNF-α, ↓ ίνωςθσ

Friedman et al. Arthritis & Rheumatism 2010
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Μελζτθ PITCH
Preventive IVIG Therapy for CHB

• 400mg/kg IVIG 

• χοριγθςθ ανά 3 εβδ, απο 12θ-24θ εβδ. 
κφθςθσ

• 20 μθτζρεσ → τρία ζμβρυα με CHB

υμπζραςμα : αςφαλισ θ χοριγθςθ IVIG 

Χαμθλζσ δόςεισ (400 mg/kg) ΔΕΝ                       
προλαμβάνουν τθν επανεμφάνιςθ CHB

Friedman et al. Arthritis & Rheumatism 2010
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Χοριγθςθ υδροξυχλωροκίνθσ
(Plaquenil)

• Αντιφλεγμονϊδεσ και ανκελονοςιακό φάρμακο

• Χορθγείται ςε γυναίκεσ με ΕΛ

• Δρά ωσ αναςτολζασ των TLR

• ↓ενεργοποίθςθσ μακροφάγων

Προφυλακτικι χοριγθςθ ςε ζγκυεσ με ΕΛ

• Ζγκυεσ με (+)anti-ssA-Ro αντιςϊματα

• Με ζνα παιδί με καρδιακό λφκο

• Χοριγθςθ πριν τθν 10θ εβδ. κφθςθσ

• Δόςθ 200-400mg/θμερ.po

• υνεχισ χοριγθςθ ζωσ το τζλοσ τθσ εγκυμοςφνθσ
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Χοριγθςθ υδροξυχλωροκίνθσ
(ςυνζχεια)

Αποτελζςματα χοριγθςθσ :

• Buyon RRNL, Registry Γαλλίασ και Αγγλίασ

• φνολο 257 γυναίκεσ

• 40 + (HCQ)     217 – (HCQ)

• 3/40 με καρδιακό λφκο (7,5 %), κανζνασ 
κάνατοσ

• 46/217 με καρδιακό λφκο (21,2%), κάνατοι 22%

Χορήγηςη HCQ ↓64%  τησ ςυχνότητασ του 
καρδιακοφ λφκου
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Δερματικζσ εκδθλϊςεισ Νεογνικοφ 
Λφκου (NL)

• 50% των νεογνϊν με NL

• 7-16% νεογνϊν μθτζρων με αντι-SSA/Ro ±
αντι-SSB/La αντιςϊματα

• Ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ με μόνο αντι-
U1RNPαντιςϊματα

• Εμφάνιςθ βλαβϊν 4-6 εβδ. μετά τθν γζννθςθ

• Τποχϊρθςθ κατα τον 6ο μινα ηωισ
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Δερματικόσ Νεογνικόσ Λφκοσ

Κλινικι εικόνα

• Ερυκθματϊδεισ, δακτυλιοειδείσ ι ελλειπτικζσ 
απολεπιςτικζσ πλάκεσ ςτο πρόςωπο, παρειζσ, 
τριχωτό κεφαλισ, λαιμό, άκρα

• Ζκκεςθ ςτον ιλιο ςυμβάλλει ςτθν εκδιλωςθ 
ι επιτείνει τισ βλάβεσ

• Μετά τθν υποχϊρθςθ, υποχρωματιςμόσ, 
ατροφία τθσ επιδερμίδασ και 
τελαγγειεκταςίεσ
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Δερματικόσ Νεογνικόσ Λφκοσ 
(ςυνζχεια)

Θεραπεία 

• Αποφυγι ζκκεςθσ ςτον ιλιο

• Προςεκτικι χριςθ τοπικϊν κορτικοειδϊν 

Πρόγνωςθ : ΆΡΙΣΤΗ

E. Boh, Elsevier, 2004
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Δερματικζσ εκδθλϊςεισ Νεογνικοφ 
λφκου

34

Four-month old with hypopigmented malar eruption.
ERIN E. BOH, MD, PhD. , Elsevier, 2004  



Δερματικζσ εκδθλϊςεισ Νεογνικοφ λφκου

One twin with cutaneous discoid lupus lesions, other twin had normal skin findings.
Photos from Tulane University Health Sciences Center, Dermatology Department, 

ERIN E. BOH, MD, PhD. , Elsevier, 2004
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Aιματολογικζσ διαταραχζσ Νεογνικοφ 
Λφκου

• 27% νεογνϊν με NL

• Αναιμία, κρομβοπενία, ουδετεροπενία 

(10-20% με ουδετερόφιλα < 1000mm3 , χωρίσ ςθψαιμία)

• 50% εμφάνιςθ μεταξφ 1ου - 2ου μθνόσ

• 13% κατά τθν γζννθςθ

• ταδιακι υποχϊρθςθ ςτουσ 9-12 μινεσ

• Παρουςία SSA/Ro 64KDa πρωτεῒνθσ ςτθν επιφάνεια των 
ουδετεροφίλων και ερυκρϊν αιμοςφαιρίων με 
διαςταυροφμενθ αντίδραςθ ςτα αντι-SSA/Ro μθτρικά 
αντιςϊματα με επακόλουκθ ουδετεροπενία και αναιμία

R. Cimaz, J. Peds 2003
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Ηπατικζσ διαταραχζσ Νεογνικοφ 
λφκου

• 26% νεογνϊν με NL

• ↑ τρανςαμιναςϊν

• ↑ γ-GT    λόγω χολόςταςθσ (11%)

• Εμφάνιςθ κατά τθ περιγεννθτικι περίοδο (84%)

• Ηπατομεγαλία  20-40% , λόγω πακθτικισ 
ςυμφόρθςθσ ι λόγω εξωμυελικισ αιμοποίθςθσ

• Ιςτολογικά : εικόνα χολόςταςθσ, ίνωςθσ, 
θπατίτιδασ

• ταδιακι υποχϊρθςθ ςυμπτωμάτων κατά τον 
πρϊτο χρόνο ηωισ

R. Cimaz et al. , J. Peds, 2003
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Απϊτερεσ νευροαναπτυξιακζσ 
διαταραχζσ

(προγεννθτικι ζκκεςθ ςε αντι- SSA/Ro και αντι-
SSB/La αντιςϊματα ), ανεξάρτθτα αν εμφάνιςαν 
Νεογνικό Λφκο ι όχι, παρουςιάηουν : 
•↑μακθςιακζσ δυςκολίεσ (37% vs 10%),                   
κυρίωσ δυςλεξία
•Προβλιματα ςυμπεριφοράσ 
•↑ υπερκινθτικότθτα – διαταραχζσ προςοχισ

(40% vs 27% )
για 

ζγκαιρη διάγνωςη και αντιμετϊπιςη των 
μαθηςιακϊν δυςκολιϊν

M. B. Urowitz et al, Lupus 200838



Νεογνικόσ Ερυκθματϊδθσ Λφκοσ

Συμπεράςματα :

• οβαρότερεσ εκδθλϊςεισ : CHB & καρδιομυοπάκεια 

• CCHB μι αναςτρζψιμοσ → βθματοδότθσ

• Ζγκαιρθ ενδομιτρια διάγνωςθ καρδιακϊν εκδθλϊςεων

• υςτθματικι παρακολοφκθςθ εγκφων υψθλοφ 
κινδφνου με επαναλαμβανόμενα Doppler

• IVIG : Προλθπτικι/Θεραπευτικι αντιμετϊπιςθ ςε 
μυοκαρδιοπάκεια  

• Δεξαμεκαηόνθ : ςε μυοκαρδιοπάκεια & ατελι ΚΚΑ

• Τδροξυχλωροκίνθ (Plaquenil) : Προλθπτικι 
αντιμετϊπιςθ καρδιακϊν εκδθλϊςεων ΝΕΛ
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Παρακολοφκθςθ εγκφων με SLE

• Εκτενισ ενθμζρωςθ πριν τθν εγκυμοςφνθ

• Προγραμματιςμόσ κφθςθσ τουλάχιςτον μετά ζξι 
μινεσ φφεςθσ τθσ νόςου

• Πλιρθσ εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ : 

ρουτίνασ, νεφρικισ λειτουργίασ, aPL, 

ANA (ιδιαίτερα αντι- SSA/Ro και αντι-SSB/La)

• Παρακολοφκθςθ με επαναλαμβανόμενα 
Doppler – ECHO των εγκφων υψθλοφ κινδφνου

G. Ruiz-Irastorza, M. Khamashta, Eur. J. Clin. 
Invest, 201140
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ΗΓ : 31/3/09
ΗΚ : 29 +3  εβδ. ΚΤ
ΒΓ : 1280 gr
Διάγνωςθ : 
κολπικι 
ταχυκαρδία με 
Κ.Κ. αποκλειςμό

βθματοδότθσ 
τθν 16θ μζρα ηωισ
Έξοδοσ 18/6/09
ΒΣ : 2660 gr
31/08/14
ΒΣ : 15.500 gr


